Agrupamento de Escolas do Crato
2019/ 2020

8ºA
Trabalhos / Atividades a realizar
email da turma: 8aescolasdocrato2020@gmail.com

Disciplina

Docente
responsável

Geografia

Lígia Vieira

História

Natália
Castelinho

Matemática

Carla Silva

Português

Manuela
Matos

EDV

Jorge Graça

EDF

João Ramos

Atividades propostas

Teste/Ficha de trabalho

Trabalho em powerpoint sobre o terramoto de 1755 e a
reconstrução da baixa pombalina e trabalhos via escola
virtual
- Escola virtual
Documento já enviado aos alunos com atividades
-1- Concluir a resolução do questionário sobre o texto
“ Assobiando à vontade” de Mário Dionísio, a partir da
questão 4.2 (pág.144 Manual);
- Resolver os exercícios de gramática- Subordinação
(pág. 53-54- Caderno de Atividades)
2-Consultar/ler com atenção a página 147 do ManualComo redigir um relatório;
- Redigir o relatório de uma visita de estudo,
obedecendo à estrutura apresentada
(Escrever, por exemplo, sobre a última visita de estudo
que realizaram a Lisboa, no âmbito das disciplinas de
Geo., Hist. e E.V. ).
Atividades várias enviadas por email
Andebol – leitura e realização de um teste
Voleibol – leitura de documentos – Escola Virtual

Data de
envio ao
docente

Modo de envio ao docente

Notas

23/03

email

O teste está disponível no
meocloud e no email da
turma
email da DT:
ligiatvieira@gmail.com

23/03

email

Articular com Geografia e
Ciências naturais

23/03

email

Até 23/03

Enviar para o e-mail:
manuelarmatos@hotmail.com

Nota:
consolidação
de
conteúdos trabalhados na
última semana de aulas

Podem ilustrar com imagens
ou fotos.
Até 25/03

25/03
25/03

email
Escola virtual
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Ciências
Naturais

José Ruas

Várias atividades enviadas por email

23/03

email
sofiabellomorais@gmail.com

Francês

FisicoQuímica
Inglês

TIC

Sofia Morais

Atividades da página 44 e 45

24/03

José Arraia

Várias atividades no meo cloud

23/03

Adélia Palma

Nuno Gama

Páginas 114 e 115 do manual escolar.
Aulas (17 e 25/03/2020):
Tarefas/atividades:
- Redação, no caderno digital, do sumário;
17/03/2020:
Lições nºs 47 e 48:
Sumário: Finalização da estrutura do trabalho.
Melhoramento dos trabalhos desenvolvidos.
- Guardar e fechar o caderno digital;
- Abrir o trabalho que está a ser desenvolvido em
PowerPoint ou na plataforma que está a ser utilizada
(prezi, por exemplo);
- Concluir a estrutura do trabalho que já havia sido
iniciada;
- Pesquisar na internet, através de um motor de busca
(Google Chrome, por exemplo) sobre cada um dos temas
que estão a ser trabalhados;
- Ler, analisar e interpretar a informação encontrada;
- Abrir o caderno digital e redigir o sumário;
25/03/2020:
Lições nºs 49 e 50:
Sumário:
Personalizar a informação encontrada;
Finalização dos trabalhos.
- Guardar e fechar o caderno digital;

Até 23/03

26/03

A realização dos exercícios
será feita em documento
Word com o nome M8 p4445 (ou seja: Manual 8ºano,
págs. 44 e 45)

Meo cloud
email

Enviar os trabalhos elaborados
em PowerPoint e os cadernos
digitais para o e-mail
docentenunogama550@gmail.
com

contactar com a turma:
email
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EDM

Cláudio
Pedrico

- Continuar a inserir o texto e as imagens que sejam
adequadas ao tema que está a ser desenvolvido;
- Verificar, com a devida atenção, se existe muito texto
num diapositivo (se existir, dividir esse texto em mais do
que um diapositivo);
- Inserir animações nos textos e nas imagens em cada um
dos diapositivos do trabalho realizado em PowerPoint;
- Inserir transições em cada um dos diapositivos.
Consultar no Youtube música de José Galvão para Flauta
de Bisel canções: “Eye of the tiger” e “Eterno Anjos”:
Tocar estas duas canções na flauta juntamente com o
Play Back.

A diretora de turma
Lígia Vieira

